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Broeder Edgard Claes osc. mocht
van zijn ouders op 12 jarige leeftijd
op schilderles bij de Zusters in Ha-
mond (België), op voorwaarde dat
hij zou stoppen met het schilderen
in de keuken.  Na drie weken was
niet de keuken, maar de  ‘goeie ka-
mer’ zijn atelier. Op zijn 15e be-
zocht hij de Academie voor sierkun-
sten en met 16 jaar de opleiding
voor etaleren en reclametekenen.

Na een paar jaar gewerkt te hebben
trad hij op zijn 22e in, in het kloos-
ter. Daar kon hij zijn grote passie,
het schilderen, beeldhouwen en
boekbinden verder ontwikkelen.
In zijn, voor al deze kunstvormen
ingerichte atelier bij het Kruisheren-
klooster waar hij sinds een jaar
woont, val je van de ene verbazing
in de andere. Prachtige schilderijen
als zijn het foto’s, maar ook de por-
tret- potloodtekeningen op doek zijn
zo treffend.

Grote brokken natuursteen zijn al
gevormd naar eigen ontwerp of
liggen daar voor klaar. Met zaag,
beitel en fijner gereedschap wordt
het steen  in model gebracht. “Een
voorbeeld van hoe het moet wor-
den heb ik niet, dat zit in mijn
hoofd”.

Daarnaast is Edgard vooral druk
met boekbinden. Niets aan wat hij
maakt is gewoon. Hij omschrijft
zijn kunst als “kunst boekbinden,
een eenmalige kaft voor een een-
malig boek en met eigen vernieu-
wende bindmethoden en materia-
len  vervaardigd”.
Met hout, slangenleer en tegen-
woordig ook polycarbonaat wat op
een zeer bijzondere manier be-
werkt wordt, vormt hij zijn kaften.
De kaften met daarin het gebonden
boek wordt altijd in opdracht ver-
vaardigd en meestal opgenomen in
musea en grote kunstcollecties.
Twee van zijn werken liggen in de
Koninklijke bibliotheek in Den
Haag. Voorwaar een prestatie om
trots op te zijn!

Kunst in Sint Agatha

Schilderij in wording

Kaft met daarin bewegend een raderwerk dat
het zwarte vlak van malevich doet bewegen

Bouw MFA van start

Mede dankzij de constructieve me-
dewerking van de omwonenden
staat nu, na een lange voorberei-
dingsperiode, het licht op groen
voor de bouw van de multifunctio-
nele accommodatie (MFA).
Uit de aanbesteding bleek dat aan-
nemersbedrijf BouwCombinatiePee-
ters (BCP), gelet op o.a. de kwaliteit
van de voorgestelde aanpak en de
prijsstelling, de beste offerte had
ingediend. Niet alleen voor het bou-
wen maar ook voor het onderhoud
in de komende 15 jaar.
De aannemer is al met de voorberei-
dingen gestart en naar verwachting
gaat medio augustus daadwerkelijk
de schop de grond in. Of het nog
gaat lukken om vóór het einde van
dit jaar de bouw af te ronden?

Die garantie kan niet worden gege-
ven. Wel is zeker dat de aannemer
daartoe alles in het werk zal stellen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat er in
korte tijd een mooie accommodatie
wordt gebouwd die helemaal tege-
moet komt aan de wensen uit het
integrale dorpsontwikkelingsplan.

Wethouder Gerard Stoffels

4 daagse lopen
is geen kruis

Marry Westenbrink-Lensen is één
van de drie deelnemers uit Sint
Agatha aan de vierdaagse . Voor
de zevende keer gestart, heeft zij
daarbij haar 6e kruisje gehaald. In
2006 werd de Mars na een drama-
tisch verlopen 1e dag gestaakt. Ze
loopt altijd met nog twee wande-
laars de 40 km afstand omdat deze

afstand .
door Cuijk
komt, wat
natuurlijk
wel zo
gezellig is.

Volgens Marry loop je dit festijn
maar één keer of je wordt er mee
besmet. Zij gaat er nu al van uit vol-
gend jaar weer in haar stevige wan-
delschoenen aan de start te staan.
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Het is woensdag 6 juli 13.45 uur en
zoals altijd in de oneven weken,
verzamelt zich dan bij Egbert voor
de deur een gezelschap van fietsers,
vandaag 7 in getal, om over de Land
van Cuijkse dreven een stevige rou-
te te trappen. Het zijn K.B.O.ers die
vandaag via Beers een rondje door
de prachtige natuur  om Kraaien-
bergseplas gaan maken. Onder een
mager zonnetje maar met aan de
einder dreigende wolken, verliep
alles voorspoedig tot vlak voor Gas-
sel. Piet Paulusma zou het een hoos-
bui noemen, die ons tot schuilen in
een houthok dwong.

Geen probleem, wanneer het gezel-
lig is vliegt de tijd en is zo’n bui
ook snel voorbij.
Op weg naar Linden droogde het
gezelschap al snel weer op. Daar
werden, onder het genot van ’n kop
koffie, de belangrijkste wereldse
zaken en in het bijzonder die in Sint
Agatha besproken en gewogen.
Voor vrijwel alle problemen werd
wel een oplossing gevonden behalve
voor de techniek. Bij de herstart
weigerde een E-Bike halsstarrig
dienst en moest op uitsluitend fysie-
ke kracht richting fietsenmaker be-
wogen worden.

Met een bewegingstijd van 1.45 uur
en een afstand van 24,9 km op de
teller kwam iedereen, inclusief uw
Redacteur, voldaan weer thuis.

Hallo Carnavalsvierders,
Hierbij een oproep voor alle mei-
den uit het dorp.
Wie o wie heeft er zin om bij de
nieuw op te richten  mini dansgar-
de te komen?
Voor meer info kun je bellen of
mailen met Vivianne van Dijk.
Telefoonnummer: 06-30004058 of
vivivandijk@hotmail.com
Bij opgave graag je naam en ge-
boortedatum doorgeven. Graag
opgeven voor 21-08-2011.
Groetjes Vivianne

Fijn he, dat overal op www.dorpskrant-agatha.com deze krant te lezen is

Was op de foto in de vorige Dorps-
krant, die van juni, de betonvlechter
nog druk met het vlechten van de
funderingswerken, nu een maand
later is de bouw omhooggeschoten
en liggen de vloeren er al drie hoog
in. Nu gaat het bouwen met blokken
natuurlijk ook wel wat sneller dan
het leggen van al de stenen straks.
Aannemingsbedrijf Hofmans Wo-
nen B.V. maakt er werk van en doet
zijn uiterste best volgend voorjaar
op te kunnen leveren.

Op de fiets met de
K.B.O.

Jeugd en jongerenwerk kamp ‘t Staagje 2011

Hallo allemaal, we zijn met jeugd- en jongerenwerk ’t Staagje op kamp ge-
weest op het kampterrein Dassenhol te Well. Dit jaar waren we met een
gezelschap van 37 kinderen op kamp. Met de bosspellen hadden we dus
lekkere grote groepen.
Over het weer mogen we niet klagen. Over het algemeen is het een zonnige/
droge week geweest. Alleen met het kampvuur viel het er even flink uit.
Maar dat mocht de pret niet drukken, want we mochten in tegenstelling tot
vorig jaar weer een echt vuurtje maken en met alle toneelstukjes werd de
regen al snel vergeten. Met de vele spellen en activiteiten die elke dag wer-
den gedaan, vliegt zo’n week voorbij.

De spullen zijn weer opgeruimd, over een jaartje komen ze weer voor de
dag. Maar eerst volgen er nog vele andere activiteiten voor de jeugd.
De leiding, kookstaf en de kampstaf willen de kinderen bedanken voor de
gezellige week. En we hopen natuurlijk dat volgend jaar iedereen weer mee
gaat. Groetjes de Kampstaf Anne en Roy

Wie o wie Harry Kepserplein
in wording
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